
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

г

ДО 80-РІЧЧЯ 
ДРУГОГО З'ЇЗДУ 

РСДРП

Славному ювілею
присвячується •

У містах і селах До
нецької області почалися 
громадсько-політичні чи
тання, присвячені 80-річ
чю Другого з’їзду 
РСДРП. їх слухачі — ак
тивісти ідеологічної ро
боти, ветерани партії і 
праці, передовики і нова
тори виробництва, мо
лодь.' У програмі читань 
— доповіді про героїчний 
шлях ленінської партії, її 
керівну і організуючу 
роль у житті радянського 
суспільства.

Активна 
знаменної 
в багатьох 
міських і 
лах 
кого 
конференції на тему 
«Марксистсько- ленінське 
вчення про партію і зро
стання її ролі в розвитку 
суспільства», організовані 
семінари лекторів-істо- 
риків.

підготовка до 
дати ведеться 
напрямах. У 

районних шко- 
партійно-господарсь- 

активу відбулися 
на

Б. ГЕРЦЕНОВ, 
кор. РАТАУ.

Екскурсії, 
виставки, фільми

З новими матеріалами, 
присвяченими 80-річчю 
Другого з’їзду РСДРП, 
знайомляться учасники 
тематичних екскурсій по 
залах народного музею 
В. І. Леніна в закарпатсь
кому місті Сваляві.

Книги, фотокопії ' руко
писів Ілліча і партійних 
документів, спогади вете
ранів партії розкривають 
тему «Ленін — засновник 
партії нового типу». Ек
спозиція відображує по
ширення ленінських ідей 
у Закарпатті до встанов
лення Радянської влади і 
втілення їх у краї за роки 
нового життя. Працівни
ки музею планують також 
проводити зустрічі з ве
теранами партії і війни.

Я. ядловський, 
кор. РАТАУ.

11 /чаючисьИ

по-

Кіровиїргдсьи'а обласна ;
бібліотека іи. И, 1(. Цру:,гі.:'ОЇ:

<ИІ|- КОМСОМОЛЬЦЮ! СТАНЬ 
Ви ПРАВОФЛАНГОВИМ «ЗЕЛЕНИХ ЖНИВ»!

«Заготівлі кормів — ударні темпи, висо
ку якість!» — під таким девізом сьогодні 
працюють комсомольці і молодь області 
на заготівлі кормів. Створювати міцну кор
мову базу для громадського тваринництва 
колгоспникам, робітникам радгоспів допо
магають трудівники промислових підпри
ємств, шефи. В ці дні молодь діяльно готу
ється до суботника і недільника по заготів
лі кормів, які пройдуть в області 28 і 29 
травня.

ГРУПОВИМ МЕТОДОМ
Майже на півмісяця ра

ніш, ніж минулого року, 
почали «зелені жнива» у 
колгоспі «Іскра». Прискори
ли події погодні умови — 
травень видався спекотним.

Вівторок, 24 травня, коли 
ми побували в цьому гос
подарстві, був п’ятим днем 
л»асозої заготівлі кормів. 
За цей час колгоспники 
єже скосили на сіно багато
річні трави зі ста гектарів, 
а того дня починали заго
товляти сінаж.

Вибрали одну з найбіль
ших площ, засіяних еспар
цетом. Зосередили на ній 
усю техніку з обох відділ
ків. Однак вводили її в дію 
не всю одразу. Спочатку 
працювали жатки. Вони зро
били обкоси, необхідні для 
зручності виконання по
дальших робіт. Адже площа 
щільно оточена лісосмуга
ми, і підступитися до неї 
непросто.

Потім, коли підібрали вал
ки, пустили в роботу три 
комбайни КУФ-1,8, а неза
баром ввів у загінку трак
тор Т-150 із силосозбираль
ним комбайном КС-1,8 «Ви
хор» один з наймолодших 
кормодобувників комсомо
лець О. Ганченко. З ного 
приходом справи пішли 
жвавіше. Тепер уже Олек
сандр на своїй швидкісній 
техніці задавав темп, а ін
ші механізатори, не допус-

каючи втрат, прагнули ви
тримати його.

Не все вдавалося того, 
першого дня. Кормодобув- 
ники старалися працювати 
по-іпатовськи, груповим 
методом. І збирально- 
транспортний конвейєр ви
мальовувався досить чітко: 
до агрегатів здебільшого 
своєчасно підходили гру
зовики, а також кормороз
давачі, які доставляли зеле
ну масу прямо в літні табо
ри для утримання худоби.

Не обійшлося І без по
ломки. Бона була незнач

ною — лопнув патрубок. І 
поки новий везли з трак
торного стану (на жаль, 
технічного обслуговувачня 
в полі досі не налагодже
но), ми познайомилися із 
господарем комбайна. Це 
— молодий механізатор із 
комбікормового зазоду 
Володимир Тимченко. Він 
прибув на допомогу кол
госпникам. До цього по
працював на косовиці бага
торічних трав на сіно, знач
но перевиконував змінні 
норми.

— У нас досить міцні 
зв'язки з колективом ком
бікормового, — розповів го
лова правління А. В. Неоп- 
рятний. — Приміром, Воло
димир у нас не перший 
рік працює на заготівлі кор
мів. І працює нарівні з кол
госпниками. Неодноразозо 
нагороджували його грамо
тами. цінними подарунка
ми. Городяни часто вируча
ють нас.

У цьому ми переконали
ся, коли побували на завер
шальній ділянці кормодо
бувного конвейєра. На за
кладанні сінажу в траншею 
біля молочнотоварної фер- 

ни № 2 зустріли п’ятьо

працівників головного під
приємства виробничого
об’єднання «Друкмаш».
Познайомилися 3 одним із 
них. Юрій Долбня — ке-
рівник комсомольсько-мо
лодіжного колективу цент
ральної заводської лабора
торії. Він розповів, що ко
жен член КМК зобов’язав
ся відпрацювати цього ро
ку у підшефних колгоспах 
не менш як по 86 годин.

— Зі мною прибули, — 
сказав Юрій, — чотирнад
цять робітників «Друнла- 
шу». Серед них — комсо
мольці Валерій Флсров, 
Микола Грицюк. нотрі пра
цюють поруч. Решта теж 
заготовляє зелену масу, 
але на інших роботах.

Поцікавилися, а як же 
справи у їхніх бригадах на 
«Доунмаші».

Юрій відповів:
— У нас бригадний під

ряд. Думаю, цим усе сказа
но.

Тиждень триватиме вахта 
друкмашівців на заготівлі 
кормів. Потім приїде зміна...

Колгосп «Іскра» — спе
ціалізоване господарство. 
В ньому вісім тисяч свиней, 
півтори тисячі голів вели
кої рогатої худоби. Отже, 
кормова база має бути 
міцною.

В. РАЦА, 
спецкор «Молодого 
комунара» 
НовгородкіБський район. 
На знімках: зелений кон

вейєр в дії; робітники го
ловного підприємства ви
робничого об’єпнання «Догч- 
маш» Ю. ДОЛБНЯ В. ФРО
ЛОВ та М. ГРИЦЮК на за
готівлі сінажу.

Фото В. ГРИБА.

до героїчної 
історії

Тиждень пропаганди
літичних знань, присвяче
ний 80-річчю Другого 
з'їзду РСДРП, почався у 
містах і селах Одещини. 
У клубах, будинках і па
лацах культури, бібліоте
ках проводяться бесіди 
«За круглим столом», ве
чори запитань І відпові
дей, тематичні вечори; 
розгорнуті експозиції 
фотодокументів, які роз
повідають про поширення 
марксизму-ленінізму на 
півдні Росії, про зв’язки 
В. І. Леніна з одеськими 
більшовиками, про ззер- 
шення багатонаціональ
ної Радянської держави, 
і і досягнення в галузі еко
номіки, 
культури.

П.

ВЕСНЯНИЙ ТЕЛЕТАЙП

Прес-центр повідомляє

наук -і, техніки,

МИХДЙЛЮК, 
кор. РАТАУ.

Голованівськнй район. 
Успішно трудиться в сер
цевинному 'році одинад
цятої п’ятирічки І\МК 
підсобного господарства 
Побузького нікелевого за
воду імені 60-річчя утво
рення СРСР. Дівчата зо
бов’язалися виростити і 
відправити до столу мета
лургів із заводських теп
лиць ранніх овочів па 
суму 33 тисячі карбован
ців і одержати з кожного 
квадратного метра теп
личної плоті по 24 кіло
грами продукції.

Нині в заводські їдаль
ні, дитячі садки постійно 
надходять свіжі помідори,

огірки, редиска, зелень, 
вирощені дбайливими ру
ками молодих трудівниць. 
Овочі і квіти продаються 
також і в спеціалізовано
му магазині на території 
заводу та в магазинах 
відділу робітничого поста
чання .селища.

За чотири з половиною 
місяці колектив бригади 
виростив і відправив спо
живачам тепличної про
дукції на суму більше, як 
ІЗ тисяч карбованців. З 
одного квадратного метра 
теплиці вже одержано 
по 8,5 кілограма овочів.

Зразки ударної праці

показують брпгадпр Ва
лентина Сенченко, робіт
ниці Лідія Запорожець, 
Наталя Степанова, Тетя
на Ошовська, Ксенія Яцен
ко та інші.

Кіровоградський район 
В ці весняні дні па допо
могу трудівникам полів 
району прийшли шефи. 
Так, до трудівників кол
госпу імені Леніна при
їхали робітники та інже
нерно-технічні праці зніікп 
обласної друкарні видав
ництва «Кіровоградська 
правда*. Лише за день 
воші обробили більше гек
тара цибулі-сіянки. Добре 
потрудилися II. Ф Буя
нова, Т. І. Корягіна, М. І. 
Косорукова, Г. Д. Абрамо
ва, А. Д. Золотухін, Н. І. 
Бездітна та інші.

І вдень, і вночі
Активну участь взяли комсомольці та молодь Ново- 

архангельського району в заготівлі кормів. Особливою 
активністю відзначилися спілчани колгоспів «Зоря ко
мунізму» та «Дружба», де нині проводиться нічиє скир
тування сіна (воно забезпечує краще збереження ного 
поживних якостей). В раііцеитрівських колгоспах імені 
Енгельса та імені Леніна була проведена робота по за
безпеченою сировиною агрегатів АВМ. В першому з них 
вітамінного борошна вже виготовлено 33 тонни (опе
ратори агрегату В. ІІсгров та В. Хоренко). Не лише 
колгоспники, але й молодь підприємств та установ 
райцентру взяли участь у заготівлі трав’яної маси для 
агрегатів. Кожен прапює на совість, з повною віддачею.

І. МИХАЙЛЕНКО.

Новоархангельський район.
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— Перші кроки моло
дого спеціаліста. Чим 
бони вам пам'ятні?

— Коли я вийшов на 
роботу, то з директором 
радгоспу, заслуженим 
Агрономом України Анд
рієм Дементійовичем 
Антонюком, говорили 
години зо дві. Він роз
повідав про господарст
во, найближчі й перспек
тивні завдання, говорив 
Мені про труднощі, з 
ЯКІЇ ми доведеться зіткну
лися. Потім їздили по 
відділках.

Багатьох механізато
рів я знав особисто. Са
ме до них передусім 
звертався у перші дні 
роботи.

— Які проблеми най
більше хвилюють тепер?

— Сутужно з мсхаиі-

ЯК СПРАВИ, МОЛОДИЙ СПЕЦІАЛІСТЕ!
Біля деканату зібрався весь курс, йшов розподіл на роботу студентів факуль

тету механізації Дніпропетровського сільськогосподарського інституту. З направ
ленням у руках вийшов і Михайло Соколик. Товариші його оточили:

— До себе в радгосп, Михаиле? риші ио °
— Куди ж іще? Там чекають.
Лишилися назавжди позаду семінари, заліки, курсові проекти. Прощально 

носельців голу6ими віннами гуртожиток. Пролягла дорога -до отчого дому, до оД-
Відтоді минуло більше двох років.
Строк короткий, але Михайлові запам’ятається 

утвердження, дні пошуків... Дні молодого спеціаліста
Наш позаштатний кореспондент недавно

Бо це були ДНІ знайомств, 

зустрівся з Михайлом Соколиком, 
-- ---------- 1 «ГГятихагсіі*

--- , • .. --- •ЗУІ.ГІЛВСЯ З цінлапл^ 
тепер завідуючим центральною ремонтною майстернею радгоспу 
кии», і попросив його відповісти на кілька запити/ н. і попросив його відповісти на кілька запитань.

НЕДОСЯГНУТЕ—ЗАГАДКОВЕ
заторськими кадрами. 
Часто ми говоримо про 
закріплення молоді на 
сілі. Не подобається 
мені ця формула. Ніби 
примусово хочемо зали
шити вчорашніх випуск- 
нпків ШКОЛИ, У місті ж 

їх не «закріплюють», 
ідуть ВОНИ туди добро
вільно. Треба, щоб і на 
селі так було.

У радгоспі будівель
на бригада нараховує 
близько сотні чоловік. 
Щороку здаємо будинки 

з усіма вигодами. Та, 
мабуть, справа не тіль
ки ь житлі. Зустрічаєш 
прибулих із міста: два 
вихідних, більше є часу 
для навчання, змістов
ного дозвілля. В селі ж 
навесні, улітку та восе

ни часто не до відпочин
ку: поле пе жде.

Це проблема не одно
го дня. І будівництво 
житла, і виховна робо
та серед молоді поліп
шують становище.

— Ви говорили про 
труднощі. Чи завжди 
вистачає сили їх долати?

— Давно захоплююся 
гірським туризмом і 
знаю, що педосягнута 
вершина — завжди за
гадкова. Крок за кро
ком ідеш уперед, щоб її 
підкорити/Так і в робо- 

а ті. Головне не опускати 
рук. Якось кілька меха- 

В нізмів стояли певідре- 
I монтованими через брак 

запчастин. ИІо робити? 
Кожна хвилина дорога. 

■ Звернувся в сусідній 
І колгосп. Там потрібні 

нам запчастини лежали 
без діла. Вони і стали 
нам в пригоді.

— Молодий спеціаліст 
на селі ще н організатор 
молоді, носій культури.,,

— Безсумнівно. У пас 
65 комсомольців. Живе
мо весело, цікаво. В се
лі хороший будинок 
культури, діють гуртки 
художньої самодіяль
ності. Молодь колгоспу 
•— заспівувачі добрих 
справ. Неодноразово 
проводили вечори відпо
чинку, дискусії, органі
зовували розповіді про 
щось побачене, прочита
не. При цьому і нова 
думка народжується, і 
щира, задушевна розмо
ва.

В. ВАКУЛИЧ.
Пегрівський район.

М. Кіровограда 
правах ііер-

ПЕРША' комсомольсь
ка організація була 

створена в березні 1419 
року при міській друкар
ні. її організатором і пер
шим секретарем був моло
дий робітник Микола Мас
ленников.

У травні того ж року у 
Кіровограді вибухнув 
контрреволюційний бунт. 
Партія й комсомол пі
шли в підпілля. Спілчани 
разом із більшовиками 
обладнали підпільну дру
карню і випускали листів
ці, вели підпільна агіта
ці йн у роботу.

Після придушенню 
контрреволюції відбулися 
Загальні збори комсомоль
ців, на яких було прийня
ть рішення про розши
рення рядів організації. 
Незабаром утворились 
комсомольські осередки 
на підприємствах «Швей- 
пром» та «Шкіряник».

До кінця 1919 року 
Спілка поповнилася за 
рахунок трудової сільсь
кої молоді. Перші комсо
мольці села активно боро
лася проти банд, відбира
ли хліб у куркулів і від
правляли голодаючнм ро
бітникам Росії.

Квітень 1920 року. Ство
рюється комсомольська 
Жганізація на залізниці.

) її складу увійшли 
П. Сидяк. 1 Степаненко, 
Н. Жердієв та інші. Це 
Співпало з початком акти
візації комсомольського 
руху в місті.

На заводі «Червона зір
ка» спілчанська організа
ція утворилася 21 трав
ня 1922 року з ініціативи 
комсомольців Іваненка її 
Сидяка. Партійне керів
ництво здійснювали ком;, - 
|П'сти Спренжин, Дичков, 
Снегов.

Комсомольці спільно З 
членами партії більшови
ків боролися проти воно-

Нинішнього року кіровоградській міській комсо
мольській організації виповнюється 60 років. Сьогод
ні в комсомольській організації 
336 первинних організацій, 1-114 — на 
винних, 389 комсомольських груп, що працюють на 
всіх дільницях народного і осподарства. Міська ком
сомольська організація нараховує 45 тисяч членів.

РІК НАШ
ШСТДЕСЯТМЯ

гів Радянської влади. Ве
лика заслуга комсомоль
ців і в створенні клубів, 
бібліотек, гуртків худож
ньої самодіяльності,. у 
ліквідації неписьменност і.
V ЧЕРВНІ 1922 року 
* відбулася перша 

міська конференція моло
дих металістів. Почала 
зростати кількість комсо
мольських оссосдкі». 
Уже в 1923 році їх нара
ховувалось 315. Губерн
ський конгрес (червень 
1923 р.) показав здатність 
комсомольських організа
цій міста вести молодь 
новим шляхом.

Друга половина 20-х і 
початок 30-х років в істо
рії нашої країни знаме
нують початок перебудо
ви промисловості, колек
тивізації сільського гос
подарства. Для їх здійс
нення необхідні були осві
чені люди. За 1929—-ЗО 
роки на навчання направ
ляється і426 чоловік Піз
ніше багато з них ссали 
відомими вченими, воєна
чальниками, ПОЛІ І И ІП'ІМІІ 
діячами. Так, Олександр 
Щего іьков був першим 
радянським послом у 
Японії, Олександр Івано
вич Білоус став віце-пре
зидентом Академії наук 
УРСР.

З перших дшв Великої 
Вітчизняної війни багато 
комсомольців міста пішли 
зі зброєю в руках захи
щати Вітчизну. Близоко G 
тисяч юнаків і дівчат 

вступили в народне опол
чення. Після окупації міс
та фашистами багатьом 
довелося піти в підпілля, 
щоб продовжити бороть
бу. 11с всім пощастило 
дожити до Перемоги. Се
ред загиблих і секретар 
ко м сомол ьс і кої ор і а я із а - 
ції міста Іван Дикий.

8 січня 1944 року Кіро
воград визволили радян
ські війська. Другого дня 
люди взяли до рук кирки 
і лопати: треба було від
будовувати все, що зруй
нували фашисти.

З ініціативи комсо
мольців заводу «Червона 
зірка» на Кіровбградщині 
у 1944 році про зелено 
добровільний збір коштів 
на танкову колону «Кіро
воградський комсомолець» 
та ескадрилью літаків 
«Допризовник Кіровогра
да». Крім того, комсо
мольці активно допомага
ли сім’ям, загиблих воїнів. 
За роки війн:-’ більше 5 ти
сяч комсомольців міста 
удостоєно урядових наго
род.

Виконуючи плани чет
вертої п'ятирічки, комсо
мольці робили все від них 
залежне, щоб промисло
ве виробництво ДОСЛГЛО 
ДОВОЄННОГО рівня.

1953 року у місті зарод
жується рух за створення 
госпрозрахункових моло
діжних бригад, комсомол 
бере шефство над ііайваж* 
ли пішими новобудовами 
країни. Після роботи та 

у ВИХІДНІ дні молоді кіро- 
воградці виготовляли різ
номанітні інструмен ги 
для будівельників Кахов
ської гідроелектростанції.

Місцем вияву трудового 
героїзму молоді стали 
цілинні землі. На кірово
градських підприємствах 
розгортається змагання 

між молодіжними брига
дами, зайнятими випус
ком <'
ких машин для 
кіп. Виробничі 
виконуються на 
процентів Усі замовлення 
для Казахстану — до
строково.

1958 року по всій краї
ні починається масовий 
рух за комуністичну пра
цю. Уже в листопаді, 
включившись у змагання 
за гідну зустріч XXI з’їз
ду КПРС, бригада стерпів- 
ниць із ливарного цеху 
сірого чавуну заводу 
«Червона зірка» на чолі з 
1 ялиною Бярдіиою почи
нає боротьбу за звання 
колективу комуністичної 
праці.

За зобов’язаннями не 
забарилися й конкретні 
справи Дівчата оволоді
вали новою технікою, до
сяглії в цеху 
продуктивності _
ході підготовки до XXII 
з їзду КПРС комсомоль
ські організації міста 
оголосили похід за висок}’ 
культуру виробництва.

Па порозі 50-річчя Ве
ликої Жовтневої соціаліс- 

комсо- 
беруть 

корисних

зайнятими
сілі.ськогосподарсь-
................ цілинчн- 

завлачия
150 180

найвищої 
праці. У

тичної революції 
мольці міста 
участь у огляді _._г..........
справ. В центрі уваги — 
впровадження нової тех
ніки, вдосконалення тех
нології виробництва, кон
струкцій машин, зростан
ня ефективності вироб
ництва.

Валентина ЧЕЧЕЛЬ пра
цює організатором поза- 
нласної та позашкільної ро
боти Кальниболотської се
редньої школи Новоархан- 
гельського району. Має мо
лодий комуніст важливе 
громадське доручення — 
керує гуртком комсомоль
ської політосвіти «Продо
вольча програма СРСР». 
Цікаво проходять його за
няття. Частими гостями на 
них стали ветерани праці 
місцевого нолгоспу «Украї
на», учасники Великої Віт
чизняної війни. Багато до
поміг гуртківцям у засво
єнні навчальної програми 
завідуючий колгоспним на- 
бінетом політосвіти С. І. 
Нирстя. В тому, що слуха
чі С. Мамонтов, В. Мерзець- 
ка, Л. Нирстя та Інші мають 
непогані знання з курсу, 
що вивчався, е і його чи
мала заслуга.

Фото В. ГРИ5Д.

. 1Підвищені зобов язання І 
взяла на себе молодь до ■ 
50-річпого ювілею Ленін
ського комсомолу. Більше І 
700 молодих виробничії«- І 
ків виконали до цього І 
дня річний план, 17 ком- І 
сомольсько - молодіжних І 
бригад уже працювали в и 
рахунок 1968 року. їх _ 
удостоєно звання бригад І 
імені 50-річчя ВЛКСМ.

За успіхи в соціалісти1!- І 
йому ' змаганні на честь І 
100-річчя з дня народ- ■ 
ження В. І. Леніна місь- 
ка комсомольська органі- І 
зація нагороджується по- І 
чесною стрічкою ЦК І 
ВЛКСМ «За доблесний | 
труд».

У 1983 році в місті ши- ■ 
роко розгорнувся патріо- 
ТИЧЇІИЙ рух «XI п’ятнрії- І 
ці — ударний 
ня, ініціативу 
молодих!» В 
соціалістичного 
йдуть швачка 
виробничого 
об’єднання 
щепко, 
крійного 
XXIV з’їзду і . . 
України Катерина Лома- 
кіна, КМК Б.у'-З тресту

труд, знан- 
і творчість 

авангарді 
змагання 

цеху № 5 
швейного 

Ольга С;гву- 
праЦівниця роз- 
цеху, делегат

комсомолу І
пні Ппмп- “

кіпа, КМК Б.у'-З 
«Кіровоградм а ш в а ж- І 
буд», де бригадиром На
дія Шачковська, комсо
мольсько - молодіжна 
бригада електрозварників І 
механоскладального цеху 
№ 2 виробничого об’єд
нання по сіг.алках «Чер
вона зірка», котру очолює 
Олексій Попов, та багато 
інших.

Уже сьогодні 12 КМК І 
та 400 молоди< робітників 
справилися з виробничи
ми завданнями цього року. 
Кращі з них сфотографо
вані біля прапорів місь- І 
кої комсомольської оргт- І 
нізації.

45-тисячна ко.мсомолія і 
міста активно працює 
над втіленням у життя рі- І 
шень травневого і листо- | 
падового (1982 р.) Пле
нумів ЦК КПРС, що є її І 
конкретним внеском в 
справу комуністичного ви- І 
ховання підростаючого І 
покоління.

підростаючого

В. КУЛИК, 
перший секретар Кі
ровоградського міськ
кому ЛКСМУ.

НАГОРОДИ-
КРАЩАЙ

Третя обласна юнацька 
філателістична виставка 
присвячувалася 38-річчю 
Перемоги. її організатори
— обласний комітет 
ЛКСМ України, обласний 
відділ народної освіти, 
обласне виробничо-тех
нічне управління зв'язку, 
обласне агентство «Союз- 
друк» та обласне відділен
ня Всесоюзного товарист
ва філателістів.

Із вісімнадцяти міст і 
районів надійшли на вис
тавну колекції марок, бло
ків, конвертів. «Навічно у 
пам’яті народній», «СРСР
— союз непорушний», 
«Перемога», «Ніхто не за
бутий, ніщо не забуто», 
«Беру з комсомолу прик
лад», «О спорт, ти — мир», 
«Слава рукам, що пахнуть 
хлібом» — такий неповний 
перелік назв колекцій. 
Мовою марок та інших 
матеріалів юні автори 
розповіли про В. І. Леніна, 
організатора Комуністич
ної партії і Радянської 
держави, про героїзм ра
дянських людей у роки 
Великої Вітчизняної вій
ни, про величезні досяг
нення повоєнних років.

Юні колекціонери сели
ща Побузького Голованів- 
ського району завоювали 
дві срібні медалі за ко
лекції «Пам’ять у бронзі 
і граніті», «Музи не мов
чали».

Такої ж нагороди удо
стоїлася учениця СНІ № 6 
обласного центру Аня 
Марченко за колекцію, 
що відображує життя і 
революційну діяльність 
В. І. Леніна.

Серед нагороджених 
посрібленими медалями і 
дипломами юні колекціо
нери із міста Олександрії 
та Олександрійського ра
йону Андрій Бугало і 
Олег Маляр, а також Ве
роніка Максимова зі Зна
м'янки. П’ять колекціоне
рів нагороджені бронзо
вими медалями.

Обком ЛКСМ України за 
активну роботу по пропа
ганді філателії серед шко
лярів і участь у третій 
обласній юнацькій філа
телістичній виставці наго
родив Почесними грамота
ми будинки піонерів: До- 
линський, Дмитрівсьний 
Знам'янського, Рівняйсь- 
кий Новоунраїнського і 
Аджамсьнии Кіровоград
ського районів. Такої ж 
нагороди удостоєні І юні 
колекціонери Кіровоград
ської середньої школи 
ГЬ 10.

В. САРЖЕВСЬКИЙ, 
заступник голови ъ 
правління обласного' 
відділення Всесоюз
ного тозариства філа
телістів.



26 травня 1933 року «Молодий комунар» ———.----- -------------------------- З crop,

ВПЕРШЕ
Першого червня в приміщенні театру імені М. Л, 

Кропивницького починав гастролі Тернопільський об
ласний український музично-драматичний театр імені 
Т. Г. Шевченка, котрому недавно минуло піввіку.

НА ЗЕМЛІ
КОРИФЕЇВ

'Я1 ЕЛТР ПРОЙШОВ 
“■ складний шлях твор
чого розвитку, 
певних успіхів, 
нагороджений 
грамотою Президії Вер
ховної Ради УРСР. У те
атру досвідчена режису
ра, здібні музиканти, ху
дожники і стала акторсь
ка трупа, в тому числі не
мало здібної творчої мо
лоді. Художнє керівницт
во здійснює народний ар
тист УРСР П. Загрсбель- 
ний. Напередодні наших 
гастролей на сторінках 
молодіжної газети, при
родно, хочеться говори
ти про молоду акторську 
зміну. Молодь Кірово- 
градщини побачить своїх 
ровесників і в героїчній 
думі про народ — спек
таклі «Тарас Бульба» за 
М. Гоголем, в сучасному 
гострому за формою мю
зиклі «Силою не будеш 
милою» М. Ножкінг (му
зика В. Соловйова-Сєдого 
за мотивами «Шельмен- 
ка-денщика» Г. Квітки- 
Основ’яненка); в легкій 
ліричній комедії «Троянди 
Юності» О Корнієнка, в 
цікавій комедії італійсь
ких драматургів Дж. Кар- 
наччі і Р. Тарабузі «Моя 
професія — синьйор з ви- • 
щого світу»; в музичній 
драмі «Грушенька»
І. Штока за М. Лєсковим 
та інших спектаклях.

Магістральний 
творчості 
значають твори 
радянської ді 
Гостросюжетна 
«Чужий дім» 
М. Зарудного 
таврує сучасне 
во,

домігся 
Колектив 
Почесною

напрям 
колективу ви- 
—"і сучасної 

драматургії, 
вистава 

за п’єсою 
нещадно 
міщанст- 

пристосовництво. В 
ролі Тоні виступає молода 
актриса комсомолка Ярос
лава Мосійчук. її героїня 
знаходить у собі сили по
рвати з сектантами, до то
вариства яких молоду 
дівчину втягнуто обман
ним шляхом. Випускниця 
Дніпропетровського теат
рального училища Я. Мо- 
Сійчук завдяки ПОСТІЙНІЇ.’.! 
пошукам. творчому не
спокою успішно опановує

ДО ЗУСТРІЧІ,
ТЕАТРЕ!

Минулого року колан- 
тив нашого театру імені 
М. Л. Кропивницького звЬ 
тузав у столиці нашої 
Батьківщини Москві, де 
показав кращі вистави 
репертуару — «Дума про 
вчителя» за однойменною 
драматичною поемою
І, Драча і «Талан» М. Ста- 
рицького. Спектаклі тепло 
сприйняли московські
глядачі і позитивно оціни
ли театральні нритики. 
Нині кропивничани виру
шають у гастрольну по
їздку по великих промис
лових центрах Російської 
Федерації — Магнітогор
ську, Нижньому Тагілу і 
Тюмені.

— Наші гастролі трива
тимуть три місяці — з 1 
червня по 1 вересня. — 
повідомив нашому поза
штатному кореспонденто
ві Я. Козулі ГОЛОВНИЙ рв; 
зкисер театру заслужений 
бртист УРСР В. 3. Сав-

їШпісляЛ
^ІУВИВТЯП^/

«хто ж
КРАЙНІЙ?» 

складну акторську профе
сію На її рахунку вже 
кілька вдало зіграних ро
лей.

Разом з молодим укра
їнським драматургом 
Я. Верещаком на терно
пільській сцені народний 
артист УРСР режисер 
П. Загребельний поставив 
п'єсу «Брате мій», яка 
ось уже третій рік кори
стується постійним успі
хом у глядача. В ідеоло
гічній боротьбі з капіта
лістичним світом, немає 
«нейтральної смуги» — 
ось головний лейтмотив 
вистави, що розвінчує Іде
ологію і практику україн
ських буржуазних націо
налістів. Головну і 
цієї вистави Теодозїю 
Руснак зіграла випускни
ця Дніпропеїровського 
театрального училища
H. Горішня. Це не перша 
її робота, грає Наталка і 
в музичних виставах.

Виявив неабияке обда
рування в цілому ряді ро
лей Олег Мосійчук, теж 
випускник театрального 
училища. Його ролі Мі
ністра двору (казка «Де
рев’яний Король» В. Зи- 
міна) молодого Бачани 
(«Закон вічності» II. Дум- 
бадзе), Степана («Мартин 
Боруля» І. І\арпенка-Ка- 
рого) свідчать про великі 
творчі можливості актора.

З приємністю згадую, 
як три роки тому в ролі 
Писаря Війська Запорізь
кого у виставі «Тарас 
Бульба» дебютував ви
пускник Київського іпегм- 
туту театрального мистецт
ва імені І. Карпенка- 
Карого Ігор Сачко. Роль 
невеличка, лише кілька 
реплік. Та в сцені, де 
козаки пишуть листа ту
рецькому султанові, мов
лено їх так госгро, влуч
но і соковито, що це впли
нуло на подальшу творчу 
біографію актора. Зараз 
Ігор опановує складну 
роль Націєвського у вис
таві «Мартин Боруля».
I. Карпенка-Карого. Кіро
вограда побачап його і 
в ролі молодого цигана 
у виставі «Грушенька».

ченко. — Ми покажемо 
щонайменше 150 спектак
лів трудящим згаданих 
міст і навколишніх сіл. 
Добре розуміємо всю 
складність і відповідаль
ність цьогорічної гаст
рольної подорожі, 1 тому 
давно і наполегливо готу
вались до неї: вдосконалю
вали спектаклі, при цьо
му в деякі в них довелось 
ввести нових виконавців: 
відновлювали декорації, 
костюми, бутафорію то
що.— Володимире Захаро
вичу, які ж саме спек
таклі ви везете на гаст
ролі?

— Ми покажемо 12 
спектаклів. Це насамперед 
прем'єри нинішнього село 
ну, а також постановки 
минулих років за п’єсами 
радянських драматургів. 
В творчому арсеналі теат
ру — спектаклі про нашо
го сучасника — мова про

Так називалась репліка 
у «Молотому комунарі» 
за 23 квітня. Коли ж гур
тожиток Кіровоградсько
го медичного училища 
нормально' забезпечувати
меться газом, коли справ
но працюватиме каналіза
ція? — непокоїлися меш
канці гуртожитку, викла
дачі навчального закладу.

Редакції відповів керу-

Лише два з половиною 
роки відділяють 
того часу, як 
прийшла 
Львівської 
консерваторії 
Малімапова. 
твердим наміром співати, 
бо володіє приємним, лі
ричним сопрано. А їй за
пропонували епізодичні 
драматичні ролі.

«Вокалісгку вчать тан
цювати, рухались по сце
ні, грати драматичні епі
зоди? Ні, тут щось не 
так!» — сумніви заволоді
ли молодою актрисою. Од
нак настирлива повсякден
на робота і піклування го
ловного режисера П. За- 
гребельного, завідую юго 
музичною частиною
Е. Корнпцького, балет
мейстерів А. Гопчарика 
та в- Поберезького спри- 

героїню яли тому, що Н. Маліма- 
нова з успіхом дебюту
вала в ролі Наталки («На- 
талка-Нолтавка» І. Кот
ляревського); а невдовзі 
глядачі мали задоволен
ня побачити її в ролі 
гордої циганки Грушень
ки, що ціною 
життя заплатила 
свободу.

ГАЗОМ з тим кожному 
молодому акторові на

шого театру треба ще ба
гато працювати пал удос
коналенням своєї майстер
ності По-батьківськи пік
луються про зміну народ
ні артисти УРСР П. За- 
гребсльннй, П. Ластівка, 
заслужені артисти УРСР 
М. Гонта, І. Бнков, А. Боб- 
ровський, А. Горчинськнй, 
В. Ячмінський, Л. Давид- 
ко, В. Хім’як, інші про
відні актори театру, му
зиканти, художники. Во
ни, наставники 1 порадни
ки молодих, передають 
їм досвід, кращі театраль
ні традиції, успадковані 
від корифеїв українсько
го професіонального теат
ру, на землю яких із ве
ликим хвилюванням впер
ше ступили тернопільські 
актори.

М. ЯНКОВИЙ, 
завідуючий літератур
ною частиною Терно
пільського обласного 
музично - драматич
ного театру імені 
Т. Г. Шевченка.

нас від 
до теагру 
випускниця 
державної 

Наталка 
Прийшла з

власного 
за свою

вистави «Обочина», «Гра 
на клавесині», «Солом’яна 
сторожка». «Кадриль-
«Дикий Ангел». «Шрами», 
українська класика — 
«Циганка Аза», «Сорочин- 
ський ярмарок», «Шечь- 
менко-денщик», «Гріх і 
покаяння». Відкриваємо 
гастролі «Титарівною» 
М. Старицького. Не забу
ли ми 1 про юних гляда
чів. Для них веземо «Два 
клени» Шварца і «Велико
го чарівника» Губарева.

Крім вистав па сценах 
базових театральних при
міщень, даватимемо ви
їзні спектаклі в колгос
пах 1 радгоспах, на вели
ких будовах, промислових 
комплексах. Мріємо яко
мога ближче познайомити 
російського глядача з ук
раїнським театральним 
мистецтвом Це буде на
шим скромним внеском V 
велику справу єднання 
культур .двох братніх на
родів. зміцнення їх другі;

Ніровоградці бажають 
»олентивові кропивничан 
великого натхнення, твоп- 
чих успіхів у ЦЬОГОРІЧНІЙ 
гастрольній подорожі.

ючкй трестом «Кірово- 
градміськбуд» В. Д. Мара- 
куца:

«Факта, наведені у реп
ліці, мали місце. Нині 
каналізаційні люки роз
чищені і захищені від за
смічення. Надалі при бу
дівництві гуртожитку за
воду «Гідроспла» стан 
канал із аці й ної м еро жі 
контролюватиметься».

СПОРТ

І> Узвати без пеРебільшенпя на-
комплексі здоров’я в0“»»ширшим видом змагань у 
нем слід бути швиікиЛСТа™ доб₽нм багатобор- 
ппетанціях, витривалі‘і Л?.пИа спР>штерських бігових 
метати гранату ‘ вміти ‘І„“а »Р°С0Бих трасах, далеко 
Факт тсізкоманд г№йва111' влучно стріляти. А той 
Віком від 16 до СО^рокщ \тпОрців вх°дять спортсмени 
ми І СПОРТИВНИМИ опгапіааш ИТЬ ПЄРЄД ФІЗКУЛЬТУРНИ- Фізкультурним оЖ?ацІЯМИ Завдання охоплювати Ф останній їемпРв обтагЭТТ ,іавеле»»я- пгтл 
о°д команд доброві-ікчг.‘аСТ 3 багатоборства ГПО се- 
помств показав лєяі’|Ь”™ сп°Ртившіх товариств 1 ві- ефекпівног^ТикЯ в справі
нення здоров’я тпуппЇЇ,?,-ком.плевсу 1П0 для змщ' 
майстерності значіЗДв.Щ ' п1двиідеиня спортивної

Плями
на світлому
фоні

ПЕРЕД початком старі іа 
під своїми прапорами 

вишикувалися команди 
всіх облрад спортивних 
товариств. Добрі напуття, 
побажання успіхів — ВСе 
це створювало піднесе
ний настрій, закликало до 
найвищих результатів.

І незабаром спортивна 
база факультету фізично
го виховання Кіровоград
ського педінституту пере
творилася в арену зма
гань. Тут проводили біг 
на 60 і 100 метрів, легко
атлетичний крос, метання 
гранати. Другого і тре
тього дня багатоборці 
стали господарями пла
вального басейну ДЮСШ 
облепорткомітету і сгрі- 
лоцьких тирів обласного 
центру.

Неможливо назвати пе
реможців в усіх дисциплі
нах і ступенях — їх кіль
ка десятків. Тому скаже
мо про тих, хто найбіль
ше відзначився. Щоб ма
ти повніше уявлення про 
їх здобутки, нагадаємо, 
що найвищий результат 
у кожному виді дас спорт
смену 45 очок, тобто в 
усіх п'яти видах — 225.

Динамівець майстер 
спорту Володимир Твер- 
доступ записав на свій 
рахунок 155 очок і стаз 
абсолютним чемпіоном 
змагань. 151 очко здобув 
плавильник Світловодсь-

УІІІ СПАРТАКІАДА 
УРСР

В ДЕСЯТЦІ 
НАЙСИЛЬНІШИХ

Зайнявши третє місце 
в попередніх зональних 
іграх, збірна Кіровоград
ської області з ручного 
м’яча здобула право в 
фінальному турнірі вибо
рювати 9—12 місця в 
програмі VIII ої літньої 
Спартакіади України.

Поєдинки проходили в 
Ужгороді. Кожен матч 
вимагав максимальної 
віддачі фізичних і духов
них якостей, уміння боро
тись до останньої секунди 
гри. Наші гандболісти по
долали впертий опір збір
них команд Волинської та 

ДО ПІДСУМКІВ 
МІЖВІДОМЧОЇ 
ПЕРШОСТІ 
ОБЛАСТІ
З БАГАТОБОРСТВА 
ГПО

кого заводу чистих мета
лів Григорій Яненко, Нз 
досить високому рівні 
виступили тренер Кірово
градської ДЮСШ № З 
Ніна Ізюмеько, електрик 
ремонтно - механічного 
заводу Укрремтресту 
Олександр Глущенко, ін
структор Знам’янської 
райради ДСТ «Колос» 
Раїса Морталер, свігло- 
водська азангардівка Те
тяна Сокуренко, учень 
Кіровоградського буді
вельного технікуму Воло
димир Гусєв.

Гостра боротьба роз
горнулася серед багато- 
борців першої вікозої 
групи п'ятого ступені. 
До останнього виду тут 
не можна було визначи
ти лідера, І лише стріль
ба вивела на перше місце 
плавильника заводу чис
тих металів Валерія Леч- 
ця.

Майже 90 процентів 
учасників із тих, хто за 
віком міг претендувати на 
виконання спортивних 
розрядів, добилися цьо
го, Даний показник свід
чить про зрослу спортив
ну майстерність багато- 
борців,

Переможцями а ко-

Херсонської областей. 
Вони програли лише єди

ний матч — господарям 
майданчика.

Отже, гандболісти Кі- 
ровоградщяни ввійшли в 
десятку найспльнішпх 
команд України, принісши 
в загальнокомандну спар
такіадну копилку 28 залі
кових очок.

Спортивну честь області 
захищали ’ спартаківці 
О. Куриленко, Т, Лин, 
М. Янко, В. Радчечко,
A. Івасеико, В Яловенко,
B. Мітенко, В. Гніденко, 
І. Бринза, В. Гавриленко, 
А. Замковий, В. Сухонос, 
А. Трпшин Чимало праці, 
творчих пошуків вклали 
в успіх команда її трене
ри — В К. Рурський та 
його молодий колега 
Юрій Буянов.

В. ГІЕРЕВЕРЗЄЗ, 
інструктор облради 
ДСТ «Спартак»

— СПОРТ

мандному заліку вийшли 
спортсмени обласної ра
ди ДСТ «Авангард», на 
другому місці представ
ники облради «Колоса», 
на третьому — спартаків- 
Ці.

Проте на загальному 
світлому фоні прогляда
ються І темні плями. 
Жодна з команд, за ви
нятком авангардівської, 
не була повністю укомп
лектованою, а обласна 
рада товариства «Дина
мо» виставила лише по
ловину потрібного скла
ду команди. Не вистачає 
в основному спортсменів 
старших вікових груп.

Нічим не можна ви
правдати сьоме місце, що 
зайняла команда облради 
ДСТ «Буревісник», Адже 
товариство об'єднує тися
чі студентів, в тому числі 
факультету фізичного ви
ховання педінституту. Во
ни й мали задавати том. 
Але не зробили ЦЬО'О, 
Це тим більш дивно, що, 
за даними облради това
риства, торік значківцями 
ГПО стали близько 9,5 ти
сячі, а розрядниками —- 
1044 студеній. Що ж це 
за значківці і розрядники, 
з числа яких не можнф 
відібрати десять чоловік^ 
здатних гідно захищати 
спортивну честь вищих 
навчальних закладів? Оче
видно, на папері одне, « 
на практиці — інше. Зма
гання показали, що об
ласна рада «Буревісника» 
(голова М. €. Фукс) не 
приділяє належної узаги 
розвитку комплексу ГПО,

Ще гірші справи в об
ласній раді ДСТ «ІрудовІ 
резерви» (заступник ген 
лови М. Ф. Ковальський), 
Останнє місце яа подіб
них змаганнях стало дпй 
трудрезервівців поганою 
традицією, вони звикли 
до цього.

Відсутність у командах 
багатоборців старших віч 
нових груп свідчить пр4 
те, що деякі товаристві 
не ведуть справжньої фізі 
культурно-масової роботи 
серед населення, де й 
треба шукати і виховува* 
ти багатоборців четвертей 
го і п’ятого ступенів.

М. ВІВИЧ.

ФУТБОЛ

«НИВА»- 
«ЗІРКА»—2:0

В турнірній таблиці за 
станом на 19 травня кіро
воградська «Зірка» займа
ла передостанній рядок. 
Після чотирнадцяти ігор 
вона мала лише один ви
граш, п’ять нічиїх і вісім 
програшів. У ворота су
перників наші земляни 
забили п’ять м’ячів, у 
свої пропустили чотир
надцять. Отже — 7 очок 
з... 28 можливих.

І ось черговий тур. «Зір- 
на» грала в Бережанах з 
місцевою «Нивою» — но
вачком зони. Ніровоградці 
знову поступилися гос
подарям, пропустивши 
два голи.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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на І"іі курс 1983 1984 навчального року

на факультети:
лікувальний, 
педіатричний. 
Прийом заяв — з 20 червня по 31 липня.
Вступні екзамени — з 1 серпня.
Вступники складають екзамени з таких дисциплін: 

хімії (усно), фізики (усно), біології (усно), україн
ської або російської мови та літератури (письмово).

Особи, які закінчили медичні училища, повинні 
мати трирічний стаж роботи після закінчення нав
чального закладу. Зазначений стаж не вимагається 
від осіб, які є кандидатами до вступу у вищі нав
чальні заклали без відповідного стажу (підстава — 
постанова ІДК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 
22 серпня 1974 року № 656), або закінчили медучи- 
лище без відриву від виробництва.

Нагороджені після закінчення середньої школи 
золотою або срібною медаллю, а також ті, то закін
чили середні спеціальні навчальні заклади із дипло
мом з відзнакою і мають відповідний стаж, склада
ють вступний екзамен з хімії (усно). Особи, які 
склали екзамен на «п’ять», звільняються від дальших 
екзаменів, а при одержанні оцінки «чотири» або 
«три» складають екзамени з усіх відповідних дисцип
лін.

Без вступних екзаменів зараховують осіб, які за
кінчили підготовчі відд’лення та успішно склали ви
пускні екзамени, а також звільнених в запас з лаз 
Радянської Армії та Військово-Морського Флоту, 
органів Комітету державної безпеки при Раді Міні
стрів СРСР та органів Міністерства внутрішніх 
справ, офіцерів, мічманів, прапорщиків та інших вій

ськовослужбовців надстрокової служби, що мають 
закінчену військову освіту.
Поза конкурсом, при одержанні позитивних оці

нок на вступних екзаменах, зараховують звільнених 
в запас із лав Радянської Армії та Військово-Мор
ського Флоту, військ та органів Міністерства внут
рішніх справ СРСР, військ та органів Комітету дер-, 
жавпої безпеки при Раді Міністрів СРСР, офіцерів, 
мічманів, прапорщиків та інших військовослужбов
ців надстрокової служби, які мають закінчену се
редню освіту, військовослужбовці, звільнені із стро
кової служби і направлені до вищих навчальних 
закладів на професії згідно з переліком за рекомен
дацією військових частин.

За конкурсом у першу чергу зараховують:
осіб, які мають стаж роботи не менше двох років, 

а також військовослужбовців, звільнених в запас піс
ля двох рокіз служби;

осіб, які мають медичну або фармацевтичну освіту 
і відпрацювали за фахом не менше трьох років, а та
кож молодший медичний персонал, що має стаж ро
боти не менше двох років;

осіб, що постійно проживають в сільській місце
вості;

передовиків виробництва, направлених па навчан
ня з відривом від виробництва відповідно до Поста
нови Ради Міністрів СРСР від 18 вересня 1959 року 
№ 1099.

Стаж роботи вираховується на початок навчально
го року, 1 вересня, по сукупності, незалежно від 
перерв у роботі.

Для осіб, що закінчили середні спеціальні навчаль

ні заклади, служба в Радянській Армії протягом 
двох років зараховується як трирічний стаж.

До інституту приймають осіб віком до 35 років.
Підготовчі курси сільської і робітничої молоді 

працюватимуть — з 1 по 31 липня.
Консультації для всіх вступників — з 20 липня.
До заяви на ім’я ректора додаються такі доку

менти:
про середню освіту (оригінал);
характеристика з останнього місця роботи, а для 

випускників шкіл — характеристика ради школи;
характеристика, комсомольської або партійної ор

ганізації;
виписка з трудової книжки (для робітників і 

службовців) або виписка із колгоспної книжки (для 
членів колгоспів) із зазначенням в вій виробітку і 
мінімуму трудоднів, встановленого для даного кол
госпу;

медична довідка (форма 286);
чотири фотокартки 3X4 см.
Паспорт, військовий квиток або приписне свідоцт

во подаються особисто.
Особи, допущені до вступних екзаменів, мають 

право на додаткову відпустку на 15 календарних 
днів за місцем роботи без утримання (не врахову
ючи часу на проїзд у вуз і назад).

ПРИМІТКА. Особам, які вступають до вузу в на
ступні роки після закінчення середнього навчального 
закладу, як правило, необхідно мати стаж практич
но; роботи не менше шести місяців за кожний рік, 
коли вони ве навчалися.

Зараховані до інституту забезпечуються етилен- 
іією на загальних підставах.

При інституті є гуртожиток та їдальня.
Початок занять— 1 вересня.
Адреса інституту: 286018, м. Вінниця, вул. Пиро

гова, 54.
РЕКТОРАТ.

Зам. 38.

Міністерство електротехнічної промисловості СРСР

Полтавський електротехнічний технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1983—1984 навчальний рік.

На І та II курс денного відділення за спеціальнос
тями:

промислове та цивільне будівництво, 
електромашинобудування, 
електроосвітлювальні прилади н устаткування, 
електрообладнання й устаткування промислових 

підприємств.
На II курс еечірньо-о відділення за спеціальностя

ми:
електромашинобудування,
обробка металів різанням.
На II курс заочного відділення за спеціальностя

ми:
промислове та цивільне будівництво, 
електрообладнання й устаткування промислових 

підприємств.
Осіб, що закінчили неповну середню школу, прий

мають на І курс денного відділення.
На II курс денного, II курс вечірнього та III курс 

заочного відділень приймають осіб, що закінчили 
середню школу.

Вступники на І курс складають екзамени з таких 
предметів:

українська або російська мова (диктант); 
математика (усно).
Вступники на II курс денного та вечірнього та III 

курс заочного відділень складають екзамени з та
ких предметів:

а) українська або російська мова (твір);
б) математика (усно).
Заяви приймають: щодня з 8 до 18 години, крім 

неділі (по суботах — до 14 години).
На І курс денного відділення — з 1 червня по 31 

липня;
на II — з 1 червня по 14 серпня;
на вечірнє відділення — з 15 червня по 15 листо

пада;
на заочне відділення — по 10 серпня.
Вступні екзамени:
на І курс денного відділення — з 1 по 20 серпня; 
на II курс — з 1 по 21 серпня;
на вечірнє відділення — з 1 липня по 20 листо

пада;
на заочне відділення — з 10 по 20 червня, з 10 по 

20 липня, з 10 по 20 серпня.
Зараховування:
на І курс денного відділення — з 21 по 24 серпня;
на II курс — з 22 по 24 серпня;
ва вечірнє відділення — з 21 по 24 листопада;
на заочне відділення — з 21 по ЗО серпня.
Без вступних екзаменів зараховують:
а) нагороджених після закінчення неповної серед

ньої школи похвальною грамотою або після закін
чення середньої школи золотою чи срібпою медаллю 
(60 процентів від плану прийому на відділення за 
спеціальністю);

б) офіцерів прапорщиків і мічманів Збройних Сил 
СРСР, військ і органів Комітету Державної безпе
ки при Раці Міністрів СРСР, Міністерства внутріш
ніх справ СРСР, звільнених від військової служби в 
запас (протягом двох років після звільнення).

Учнів денного відділення забезпечують стипендією 
на загальних підставах, гостропотребуючих-гурго- 
жнтком.

Заяви подавати на ім’я директора технікуму. У 
заяві необхідно зазначити обрану спеціальність. До 
заяви додаються:

документ про освіту (оригінал);
довідка про стан здоров’я форма N2 286;
4 фотокартки (3X4 см).
Особи, які вступають на вечірнє й заочне, а також 

на денне відділення і мають не менше 2 років ро
бочого стажу, пред’являють виписку із трудової 
книжки, затверджену керівником виробництва, а 
колгоспники — виписку з колгоспної книжки, за
тверджену правлінням.

Вступники на денне відділення до початку нав
чального року повинні подати оригінали документів, 
що підтверджують стаж роботи.

Особи, що направляються на навчання в технікум 
промисловими підприс/лстзами, будовами, госпо
дарськими організаціями, радгоспами, колгоспами, 
повинні мати не менше 2 років стажу і при вступі 
пред’явити рекомендацію єдиної форми.

Абітурієнт особистр пред'являє свідоцтво про 
народження або паспорт, військовий квиток (військо
возобов'язані) або приписне свідоцтво (особи при- 
зивного віку).

Документи надсилати на адресу: 314000, м. Полта
ва, вул. Пушкіна, 83а, електротехнічний технікум. 
Телефони технікуму: 7-2'4-53, 7-28-81.

Дирекція.
Зам. 44.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1983—1984 навчальний рік

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

на спеціальності
денне відділення на базі восьмирічної 

школи:
сяьобшіцтБО штампів І Прес-форм, 
обробка металів різанням, 
електроапаратобудузадня;
вечірнє відділення на базі середньої 

ніколи:
обробка металів різанням, 
електроапаратобудуваїїня'.
Вступники складають такі екзамени:

«Молодой ком/лунар» - 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

на базі середньої школи: з російської 
або української мови та літератури 
(твір), математики (усно);

на базі восьмирічної школи: з росій
ської або української мови (диктант), 
математики (усно).

Без вступних екзаменів у міру подан
ня заяв зараховують паї уроджених піс
ля закінчення восьмирічної школи по- 
хгальяими грамотами, по закінченні се
редньої школи — медалями, випускнії-

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,

м. Кіровоград,

єул. Луначарськсго, 36.

(плене G1 103 

ків-відмінппків середніх професійно-тех
нічних училищ, а також нагороджених 
похвальними грамотами за особливі ус
піхи у вивченні мови, літератури та ма
тематики.

Прийом заяв:
на денне відділення:
па базі .восьмирічної школи — з 1 

червня по 31 липня.
на базі середньої «школи — з 1 червня 
по 14 серпня,

на вечірнє відділення — з 15 червня 
г.о 15 листопада.

Для осіб, які закінчили вісім класів, 
з 1 по 28 черг-вя працюватимуть підго
товчі курси.

ТЕЛЕФОНИ: редантора — 2 45-00; відпо
відального секретаря - 2-45-87: відділів 
комсомольського -ниття — 2 46-57; листів 
і масової роботи — 2-45-36; пропаганди 
— 2 45 36; учнівської молоді — 2-46-37; 
військово-патріотичної о виховання та 
спорту, фотолабораторії — 2 45 35: ого
лошень — 2-56 65; коректорської —
3-61 83; нічної редиіціі — 3-03 53.

Обсяг 0.5 друк ерк Зам № 260. Тираж 55 500.

Вступні екзамени:
на денному відділенні — зі по 21 

серпня;
на вечірньому — з 1 по 10 липня, з 

7 по 14 серпня, з 10 по 20 листопада 
(потоками).

Для вступу необхідно подати:
заяву на ім’я директора, документ 

про освіту (оригінал), медптну довідку 
(форма № 286), чотири фотокартки 
3X4 см, виписку із трудової книжки 
(для тих, хто має стаж роботи).

Адреса технікуму: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, пр. Леніна, 62.

Дирекція.
За.м. 32.
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